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Aan de bewoners van
Zoeterwoude A4 zijde

Onderwerp

Werkzaamheden viaduct Meerburgerwatering A4 afrit 7

Geachte heer, mevrouw,
Datum

Aannemerscombinatie Comol5 realiseert in opdracht van de provincie Zuid-Holland
het eerste deel van de RijnlandRoute. Met deze brief wil ik u informeren over
funderingswerkzaamheden die de komende tijd plaatsvinden voor het viaduct
Meerburgerwatering.

6 februari 2018
Referentie

1802-0641
Versie

0.1
Op woensdag 15 februari starten de werkzaamheden voor de fundering voor de
verbreding van het viaduct over de Meerburgerwatering bij afrit 7 (Zoeterwoude) op
de A4 vanuit Den Haag.

Project

15082 Rijnlandroute
Behandeld door

I. van Oudenniel
De werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het heien van betonnen funderingspalen voor de
landhoofden en de steunpunten van het viaduct. Daarnaast worden er
hulpconstructies aangebracht bij de kademuur, ter ondersteuning van de machine
die vanaf de hulpconstructies de palen in de grond aanbrengt. Voor deze
hulpconstructie worden er stalen buispalen de grond ingetrild. De werkzaamheden
voor de fundering duren naar verwachting tot eind maart. Daarna wordt het viaduct
afgebouwd.
Wat merkt u hiervan?
Het heien van de funderingspalen en het intrillen van de stalen buispalen kan
hoorbaar zijn in de omgeving, echter dit gebeurt niet continu. Tussentijds moet de
machine ook worden verplaatst op het bouwterrein en van de ene kant van het
water naar de andere kant. De standaard werktijden zijn van 07.00 tot 19.00 uur.
Mogelijk avond/nachtwerkzaamheden medio/eind maart
Het kan zijn dat er bij een aantal heipalen dicht bij de huidige afrit niet voldoende
ruimte is om de machine op te stellen. In dat geval moeten de barriers die zijn
geplaatst bij afrit 7 worden verplaatst, waardoor de afrit moet worden afgesloten
voor het verkeer. Hiervoor zijn 2 tot 3 avonden/nachten voorzien in de periode van
medio tot eind maart. Zodra bekend is of het werken tijdens deze avonden/nachten
nodig is en op welke dagen dat zal zijn, dan krijgen de omwonenden en bedrijven in
de directe omgeving hierover een brief.
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Meer informatie
Wilt u meer informatie over de bouw- en wegwerkzaamheden voor de
RijnlandRoute, kijk dan op www.comol5.nl. Op deze website vindt u het laatste
nieuws en een overzicht met de informatiebrieven die zijn verstuurd. Daarnaast kunt
u via deze site het project volgen op sociale media en uw vraag direct stellen via het
digitaal servicecentrum (WhatsApp, Twitter, Facebook). Meer informatie over de
RijnlandRoute algemeen is te vinden op de website van de provincie Zuid-Holland
op www.rijnlandroute.nl. Via deze website kunt u zich ook aanmelden voor de
digitale nieuwsbrief over de RijnlandRoute.
Voor vragen, klachten of meldingen over de werkzaamheden kunt u terecht bij
omgevingsmanager Govert van Hooff via 06-2902 6652 of stuurt u een email naar
omgeving@comol5.nl
Met vriendelijke groet,
COMOL5 V.O.F.

G. (Govert) van Hooff
Omgevingsmanager A4 en N434

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De
weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met
name rondom Leiden en Katwijk. De RijnlandRoute wordt gerealiseerd door de provincie ZuidHolland in samenwerking met Rijkswaterstaat. Ook de aanliggende gemeenten zijn intensief bij de
weg betrokken.

